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Jerusalém

Ano VI – Nº 250 – 08 de novembro de 2016

 maior obstáculo para uma solução duradoura nos problemas mais graves do Oriente Médio, pode Obem ser o futuro de uma das mais sagradas cidades do mundo.
 
Sagrada para os árabes, cristãos e judeus, Jerusalém, a Cidade da Paz, raramente conheceu nos últimos 
anos o que é a paz.
Com mais de quarenta séculos, tornou-se nos nossos dias uma refém na guerra entre árabes e 
israelenses.
 
Na guerra de 1967 Israel conquistou-a, depois anexou o setor oriental de Jerusalém, que é 
esmagadoramente árabe, e esse fato deu origem ao litígio que vem se prolongando.
 

 Os judeus reverenciam Jerusalém como a Cidade de Davi. 
Os mulçumanos chamam Jerusalém de Al Kuds. 
A cidade é adorada pelos cristãos porque grande

 parte do apostolado de Yeshua ali decorreu.
 
Embora estejam sendo regidos pelas leis israelenses, os setores de Jerusalém Ocidental são modernos.
Dentro da cidade murada fica a Igreja do Santo Sepulcro, construída no século XII.
A cidade murada é um labirinto de ruas tortuosas, algumas com poucos metros de largura.  Os 
israelenses argumentam que têm todo o direito a Jerusalém; no entanto, o Muro das Lamentações ficava 
irremediavelmente fora do alcance deles. Durante anos os árabes de Jerusalém têm mantido 
tenazmente uma política de resistência passiva para com os judeus.
 
Resumindo: as oportunidades de resolver a crise são tênues, mas se atentarmos para as consequências 
que podem advir, se o problema não for solucionado, poderemos dizer que há que encontrar 
urgentemente uma saída custe o que custar.
 

Raymundo Lopes
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Comentário do Evangelho 

Servir com humildade (Lucas 17,7-10)
 

aquele tempo, disse Jesus: "Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, Nquando voltar do campo lhe dirá: ‘Vem depressa sentar-te à mesa?’ E não lhe dirá ao contrário: 
‘Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu?’ 

E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o senhor devendo alguma obrigação? Assim 
também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos servos como quaisquer outros; 
fizemos o que devíamos fazer’".

eus é o provedor de todas as graças. As graças de Deus vêem a todos, independente se são católicos, Dprotestantes, hindus. Essas graças são de graça. Servo inútil é aquele que faz exatamente o que deve 
fazer. O servo inútil recebe a graça, guarda para si e não consegue distribuir ou aumentar o que recebeu. 

Não consegue fazer nada com a graça que recebeu. Esse servo nunca irá participar da mesa com Deus.
Tem gente que passa a vida a juntar dinheiro e não sabe distribuir. Torna-se um servo inútil quando guarda o 
dinheiro e não partilha: recebe de Deus e guarda para si.
A nossa inutilidade se resume naquilo que não conseguimos fazer: constitui um ciúme terrível sobre aquilo que 
se tem ciúme:  fruto da influência do Diabo.
Já, servo útil, é aquele que recebe a graça e consegue distribuí-la, aumentá-la e estendê-la a outras pessoas. Deus 
usa do servo útil para estender o Seu Poder.
Nós recebemos todo o amor que Deus tem por nós. Todo mundo tem coisa para dar. Por exemplo, Madre Tereza 
de Calcutá deu ao mundo a sua pobreza e, diante de Deus, tornou-se uma serva útil. Já pensou, por exemplo, se 
São Francisco tivesse sido um servo inútil?
Os servos úteis são aqueles que estão no rol dos santos. O servo inútil tem o inferno por destino.

(Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, realizado na Basílica de Lourdes, em 10 de novembro de 2009)
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Li recentemente num folheto: 

xpulsem os políticos para o deserto! Eles nos levam à beira da guerra atômica, que pode destruir o mundo. EGente que quer forçar a paz com o uso de armas, revela ter mau caráter!

Surge logicamente a indagação: Serão os políticos realmente os responsáveis pela situação política mundial?

Creio que não. De acordo com as leis espirituais, cada povo tem os líderes que merece. Como pode um 
pequeno grupo de líderes induzir a paz, se a maioria do povo é agressiva?

A paz é algo que, se deixarmos, simplesmente existe. A paz é função do amor, e o amor é o espírito a que nós, 
seres humanos, chamamos de Deus.

Se a seguirmos, o amor, a harmonia e Deus se realizarão dentro de nós e poderemos caminhar na direção do 
objetivo visado pela evolução.
Os pensamentos nos distinguem dos vegetais e dos animais e nos permitem sermos humanos. A fonte da paz 
humana são os pensamentos unificadores e amáveis e a dedicação amorosa. Estes não exigem nada, só querem 
dar. E é precisamente esta doação que é a origem da paz!
Na mesma proporção que encarnamos na vida o amor, quer em pensamentos, quer em palavras, quer em atos 
de paz, que é mais elevada do que qualquer raciocínio, também se realiza.

Examine a situação mundial: todos exigem e querem isso ou aquilo, e se for preciso, à mão armada. Mas como 
qualquer outra vontade, esse desejo conduz apenas à discórdia. Nós, seres humanos, devemos ser capazes de 
aprender a viver em paz, porque as armas que voltamos contra os outros são dirigidas na verdade contra nós 
mesmos.

Pense na paz, fale de paz, viva a paz. As palavras que expressam o espírito desinteressado do amor e da paz são 
a energia de seu consciente, através da qual se efetiva a onipotência criadora de Deus. Das inesgotáveis 
energias criadoras de Deus, elas são espírito de amor puro feito carne na pessoa de Yeshua. A paz é a harmonia 
entre o que dá e o que se recebe e a harmonia na esfera do pensamento, da fala e da ação.

A paz é o fruto da alma, que repousa em si mesmo.

Raymundo Lopes

     A paz é um vestígio de Deus



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam do Terço 
nas terças-feiras, às 17h, nesta Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você 
mora. Se você deseja recebê-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 08 de novembro de 2016. 
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No dia 07/11/2016, Maria do Carmo
recebeu a 18ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos!
A maior misericórdia de Deus para conosco, depois da 
queda provocada pelo pecado da desobediência, foi a de 
podermos continuar a orar. A oração é, pois, a janela para o 
Céu; é a possibilidade de nos colocarmos em comunhão 
com o Bem Supremo. Entretanto, observo que a maioria de 
vocês ainda não aprendeu a orar. A vida moderna os arrasta, 
tirando de vocês o tempo, o hábito e o gosto de conversar 
com Deus. Fico triste em ver como são breves e apressadas 
as visitas ao Santíssimo e percebo, no íntimo de vocês, com 
que ansiedade participam da Missa. Esses poucos 
momentos parecem se transformar numa eternidade.
Meus filhos queridos, Jesus passava noites em oração, e 
todos os santos do Céu foram grandes contemplativos na 
terra. Vejo passar, diante de meus olhos, multidões 
mantendo com Deus uma relação de etiqueta, rezando 
somente nos Dias de Festa, mesmo assim, com o 
pensamento fixo no trabalho que os espera. Não basta recitar 
ou ler longas orações, em dias ou horas prefixados. Jesus 
responde à oração sincera com as palavras do Evangelho, 
adaptando-as à inteligência ou à necessidade do momento. 
É necessário refletir sobre elas e, quando não as 
compreendemos, ou não as queremos compreender, porque 
vão contra as nossas paixões, peçam com simplicidade: 
Senhor, eu não tenho forças para Te compreender e ir ao Teu 
encontro, me ajuda. E Ele ajuda.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.133)

Comentário: Observem! Nossa Senhora está a nos mostrar o poder da 
oração. Ela nos chama a atenção de como tratamos a Deus, numa relação 
de etiqueta, isto é, puramente formal. Ainda não aprendemos, passados 
dois mil anos, a rezar o Pai-Nosso. Ela nos pede para refletirmos sobre as 
palavras do Evangelho, meio pelo qual os ensinamentos de Jesus 
continuam vivos e atuais, desde que não usemos de subterfúgios para 
compreendê-los.

Jesus passava noites em oração
Terça-feira, 15 de novembro de 1994

enhor, gostaria tanto de Te escutar! Dá-me Souvidos d’alma, para que eu possa ouvir os 
gemidos inefáveis do Teu Espírito.

Senhor, gostaria tanto de Te ver! Dá-me olhos 
d’alma, para que eu possa Te enxergar em meus 
irmãos e em tudo o que criaste.
Senhor, gostaria tanto de Te falar sobre meus 
projetos! Dá-me a possibilidade do diálogo entre o 
meu espírito e o Teu Espírito, num interminável 
êxtase diante do poder de Tua palavra.
Senhor, gostaria tanto de Te tocar! Toca-me, Senhor, 
com Tua misericórdia e esvazia minha alma até a 
exaustão, para enchê-la com o Teu infinito amor. 
Amém.
Pai nosso que estais nos céus… 

Toca-me, Senhor!

<asd>


